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 مستخلص:  
قتصاد  قتصادي في االالنمو االو   قتصاد الرقميختبار العالقة بين االإإلي    تهدف الدراسة

ختبار الفرضية القائلة بأن العالقة موجبة  إاولة  حستخدام نموذج المربعات الصغري، لمإالمصري ب
بيانات عن  إقتصاد المصري باالبالتطبيق علي    يقتصاد الرقمي والنمو االقتصادبين اال ستخدام 
( باإلو   (2019-1980الفترة  التقدير  نتائج  النمو  كانت  في  دوجالس  كوب  معادلة  علي  عتماد 

اإل اال بين  موجبة  العالقة  أن  اإلقتصادي  الخاص نفاق  االو   ستثماري  بين  النمو  موجبة  قتصادي، 
هذا يتفق مع نموذج النمو الداخلي في  و   قتصاد المصري،قتصادي في االالنمو االو   قتصاد الرقمياال

 قتصادي. ساسي للنمو اال القائم علي فرضية أن المعرفة هي المحرك األو  قتصادي،النمو اال
 

ستثماري الخاص،  نفاق اإلاإل جمالي الحقيقي،  ، الناتج المحلي اإلقتصاد الرقمياال  الكلمات الدالة: 
 العرض من العمل.
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Abstract: 
The study aims to test the relationship between the digital 

economy and economic growth in the Egyptian economy, using the least 

squares model, to try to test the hypothesis that the relationship is 

positive between the digital economy and economic growth by applying 

to the Egyptian economy using data for the period (2000-2019). 

The results of the estimate, based on the Cobb Douglas equation 

of economic growth, were that the relationship is positive between 

private investment spending and economic growth, the relationship is 

positive between the digital economy and economic growth in the 

Egyptian economy, this is consistent with the internal growth model of 

economic growth, which is based on the assumption that knowledge is 

the main engine of economic growth. 

Key words: digital economy, real GDP, private investment spending, 

labor supply. 
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 مقدمة:  .1
يعتبر  و   قتصادنتقال االـقتصاد العالمي كمرحلة أخيرة إلقتصاد الرقمي نموذجا لالأصبح اال

قتصادية المختلفة مثل ما حدث في جميع إلستخدام تكنولوجيا المعلومات في المجاالت اال نتيجة  
  تطورها يغير مجتمعناو   تكاملهاو   تصاالتاإل و   ال شك أن نمو تكنولوجيا المعلوماتو   أنشطة حياتنا،

قتصادنا، فعلي سبيل المثال يستخدم المستهلكون اآلن بشكل روتيني شبكات الكمبيوتر لتحديد  إو 
زيادة نفوذ السوق، كما تستخدم شركات  و  مقارنة األسعار، و  الخدمات،و   تقييم المنتجاتو  لبائعين،ا

اإلنتاج نطاق أوسع إلجراء عمليات  الشبكات على  تبسيط عمليات  و   إعادة تصميمها،و   األعمال 
خدام ستإفي تعزيز    19إدارة العمليات الداخلية، وقد ساهم كوفيد  و   الوصول إلى عمالء جددو   الشراء،

 غيرها.  و  جتماعات الرسمية،عقد اإلو  شبكات الكمبيوتر في عمليات التعليم عن بعد،

م استخدإقتصاد القائم علي  قتصاد الرقمي على أنه اال شارة إلي أنه يمكننا تعريف اال تجدر اإل
عّرف  التسويق، كما  و   اإلدارةو   تكنولوجيا المعلومات في الكثير من عملياته الرئيسية مثل التخطيط

(Kling & Lamp (1990  ستخدام المعلومات للتفاعل والتواصل في  إقتصاد الرقمي على أنه  اال
معا التقنية،لو قتصاد  عالي  ل  و   م  اال  Encartaوفقا  تعريف  يتضمن  يمكن  بأنه  الرقمي  قتصاد 

  مره   ألولو   قد يبدوو   المعامالت التجارية التي تتم على اإلنترنت حيث يوجد سوق على اإلنترنت،
قتصاد مختلف،  إاهو و   قتصاد الجديد"قتصاد الرقمي" بالتبادل مع "االستخدام مصطلح "االإنه يمكن  أ

البطالة المنخفضة  و   التضخم المنخفضو   قتصاد الجديد يهدف إلي التأكيد على النمو المرتفعفاال
اال أن  نفسها،أي  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  يشمل  الرقمي  بو   قتصاد  اإللكترونية  ين  التجارة 
للسلعو   الشركات، الرقمي  تكنولوجيا  و   الخدمات،و   التسليم  من  بدعم  المادية  للسلع  التجزئة  بيع 

قد بدأت هذه التطورات في الواليات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي قبل  و  المعلومات،
تجارية، كخدمة  اإلنترنت  تصور  من  طويل  الستينيات  و   وقت  خالل  واسع  نطاق  على  توسعت 

 (Gumaha, and Jamaluddin, No date: 378)بعينيات والثمانينيات. والس

( خالل العقد األخير من  ICTتصاالت الجديدة )اإل و   أدت سلسلة من تقنيات المعلوماتكما  
دعمه،  و   قتصاديالعقد األول من القرن الحادي والعشرين، إلى نشر التغيير االو   القرن العشرين

اإل أجهزة  تضمين  ذلك  المتصلةيتضمن  )الهواتف  و   ستشعار  الجديدة  النهائي  المستخدم  أجهزة 
الذكية،و   المحمولة، اللوحية،و   الهواتف  المحمولة،و   األجهزة  الكمبيوتر  ثالثية  و   أجهزة  الطابعات 
النماذج الرقمية الجديدة )الحوسبة السحابية، المنصات الرقمية، الخدمات الرقمية(، تزايد  و   األبعاد(،
الإكثافة   خاللستخدام  من  الضخمةإ  بيانات  البيانات  القرارات  إو   البيانات  تحليلو   نتشار  تخاذ 

 والروبوتات الجديدة.الحديثة  تقنياتال و الحسابية،
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نتشار السريع تصاد ينمو بسرعة، إذ يؤدي اإل قكما يالحظ أن تأثير التقنيات الرقمية على اال
إعادة تشكيل سلوك  و   قتصادية الحالية،القطاعات االو   األنظمةو   ضطراب في العملياتإإلى  للرقمنة  

الحالي، التجاريةو   المستهلك  األعمال،و   التفاعالت  عملياتو   نماذج  قطاعات و   أنظمةو   ظهور 
" رتودي الرقمنة إلي هيمنة الشركات الجديدة، "أوب  اقتصادية جديدة داخل القطاعات الفردية، إذا

سبوك" شركة الوسائط اإلعالمية األكثر شهرة في العالم،  أكبر شركة "سيارات أجرة" في العالم، و"في
في العالم.    ادقأكبر شركة فن  Airbnb"و"علي بابا" أكبر شركة تجزئة في العالم وأكثرها قيمة و"

(Bukht, and Heeks, 2017: 2) 

تقوم الدراسة   اقتصادي، إذالنمو االو   قتصاد الرقميختبار العالقة بين اال إتحاول الدراسة  
قتصادي في مصر، وتهدف الدراسة النمو االو   قتصاد الرقميفرضية وجود عالقة موجبة بين االعلي  

جراء إو   ستقرائي في جمع بيانات الدراسةعتماد علي المنهج اإلإلي اختبار مدي صحة الفرضية باإل
أجزاء   8وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلي  فرضية الدراسة،  ختبار مدي صحة  إ

رئيسية تبدأ بالمقدمة يليها الجزء الثاني إستعرض الدراسات السابقة، الجزء الثالث وضح نشأة 
وضح   الرابع  الجزء  المعرفي،  االاإلقتصاد  بين  الرقميالعالقة  االو   قتصاد  الجزء  النمو  قتصادي، 

الجزء السادس شرح توصيف لنموذج الدراسة، الجزء السابع  لرقمي،  قتصاد االخامس شرح قياس اال
خير  وضح مدي استقرار السالسل الزمنية، الجزء الثامن، وضح نتائج نموذج الدراسة، الجزء األ

 تضمن الخالصة.

 : . الدراسات السابقة2
منها دراسة جامعة الدول العربية و   قتصاد الرقميتناولت العديد من الدراسات السابقة اال

بعنوان  2020) اال(،  العربي  "مؤشر  الرقمي  كوفي2020قتصاد  إلي و   19د  :  التحول  ضرورة 
قتصاد الرقمي في إصداره الثاني عن قد أسفرت النتيجة الرئيسية لمؤشر االو   ،قتصاد الرقمي"اال
حيث حصلت على المركز األول  ستمرار دولة اإلمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية  إ

بلغت نحو   الثانية  7بفارق نحو    70.6بقيمة مؤشر  المرتبة  في  الدولة    هي قطر، و   نقاط عن 
 .بصفة عامة مازالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقميةو 
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ستخدام ـإ قتصاد الرقمي بهدفت إلي تطوير طريقة لقياس اال  Mueller (2017)دراسة  
السويد، و   جمهورية كورياو   ألمانياو   ستخدامه لتحليل الواليات المتحدة األمريكيةإو   تمثيلي نهج قياس  

ستخدام قواعد البيانات إمن خالل قياس القيمة السوقية للبلدان المختارة بالمقارنة مع مرور الوقت ب
يث القيمة  توصلت نتائج الدراسة إلي أن الواليات المتحدة األمريكية في الصدارة من حو   المالية،

ال فالشركات  والنسبية،  أمريكية، شركة    11ـنحو  بالغة  المطلقة  كلها  قيمة سوقية  أكبر    صاحبة 
تخاذ تدابير سياسية لتحسين القدرة التنافسية في هذا إبالنسبة أللمانيا تظهر النتائج أنه ينبغي  و 

 المجال. 

الوطن    في  الرقمية  ( بعنوان "اإلقتصاد الرقمي والفجوة2017إخالص باقر هاشم النجار )
التي تسبق مرحلة  قتصاد الصناعي  لم تصل الدول العربية بعد الى مرحلة االالعربي"، وفقا للدراسة  

، وذلك ألنها تستخدم هذه المؤشرات في جوانب  متالكها لمؤشراته، بالرغم من إقتصاد الرقمياال
كثر من بقية الدول، كما أن أ  الدول العربيةتزداد هذه المؤشرات في  و   ،  نتاجيةليس إو   إستهالكية

  الفجوة الرقمية مصطلح رقمي يضم تحت لوائه العديد من الفجوات، السيما فجوة البنية التحتية 
عمق الفجوات كما أن  فجوة اإلستخدام ...الخ،  و   فجوة الجودةو   فجوة المعرفةو   فجوة اإلستطاعةو 

 فجوة اإلستخدام.و  الرقمية في الوطن العربي تتمثل في جانب فجوة الجودة 

لال  Bukht, and Heeks (2017)دراسة   تعريف  تطوير  إلي  الرقمي هدفت    قتصاد 
قتصاد الرقمي  تقدير حجمه، وتناقش الدراسة أن هناك ثالثة تعريفات ذات صلة، إذ أن جوهر االو 

المعلومات تكنولوجيا  المعلومات  تكنولوجيا  الرقمي أي قطاع  القطاع  ينتج  اإل و   هو  الذي  تصاالت 
قتصاد الرقمي الحقيقي، الذي ُيعرَّف بأنه ذلك لسلع والخدمات الرقمية التأسيسية، كما يتكون االا

قتصادي المستمد فقط أو بشكل أساسي من التقنيات الرقمية مع نموذج أعمال  الجزء من الناتج اال
المنصة  و   ية يعتمد على السلع أو الخدمات الرقمية، من القطاع الرقمي باإلضافة إلى الخدمات الرقم

قتصادية يعرف  تصاالت في جميع المجاالت اال اإل و   ستخدام تكنولوجيا المعلوماتإالناشئة، كما أن  
٪ من الناتج المحلي 5قتصاد الرقمي يشكل نحو  فإن اال  وفقا للدراسةو   قتصاد الرقمي،سم االإب

قتصاد نصيب األسد من اال٪ من العمالة العالمية، كما كان لشمال العالم  3نحو  و   اإلجمالي العالمي
مع ذلك يمكن أن يكون و   الرقمي حتى اآلن، لكن معدالت النمو هي األسرع في الجنوب العالمي،

بكثي المحتمل أعلى من ذلك  العوائق رالنمو  المزيد عن  البحوث لفهم  فإن إجراء مزيد من  لذا   ،  
 وية وفقا للدراسة.قتصاد الرقمي في البلدان النامية يمثل أولاآلثار المترتبة على االو 
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الدراسة عرض   Gumaha,  and Jamaluddin (No date)دراسة   هذه  حاولت 
قتصاد العام من خالل تقديم  قياسه، واعطاء فكرة عامة عن االو   قتصاد الرقميالعناصر الرئيسية لال

د  قتصاالقضايا الرئيسية المتعلقة به، ثم تعرض الدراسة قياس االو   قتصاد الرقميتعريف موجز لال
نتائجها،و   الرقمي بثالث طرق مختلفة المتعلقة و   تناقش  القضايا  العديد من  للدراسة هناك  وفقا 

السياسات الحكومية، بسبب األهمية  و   تنظيم المعلومات،و  قتصاد الرقمي مثل هندسة اإلنترنت،باال
لال تعريفهالمتزايدة  التي حاولت  الدراسات  العديد من  أن هناك  كما  الرقمي،  طرق    خلقو   قتصاد 

عتمد على التجارة اإللكترونية كمؤشر  إالذي    Mesenbourg (2001مختلفة لقياسه مثل دراسة ) 
اال الرقميلقياس  التجارة  إالذين    Haltiwanger & Jarmin  دراسةو   قتصاد  بيانات  ستخدموا 
الشركة والصناعة  الخصائص الديموغرافية وهيكل  و   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتو   اإللكترونية

قتصاد  عتبرت مؤشرين لقياس االإالتنمية التي  و   قتصاديدراسة منظمة التعاون االو   وسلوك األسعار
التحتية في االو   الرقمي، البنية  الرقميهما  المعلوماتو   قتصاد  تكنولوجيا   تصاالت،اإل و   هو قطاع 

 . قتصاد اإلنترنتاو  قتصاد الرقمي مثل التجارة اإللكترونيةمخرجات االو 

وتجدر االشارة إلي أن الدراسة الحالية هي دراسة تطبيقية علي االقتصاد المصري لمحاولة  
قياس أثر االقتصاد الرقمي علي النمو االقتصادي، باستخدام نموذج المربعات الصغري، كما أن  

(  2019- 1980الدراسة الحالية تعتمد علي نموذج كوب دوجالس باستخدام بيانات عن الفترة )
 طول نسبيا بالنسبة للفترات التي حاولت الدراسات السابقة تناولها.أرة وهي فت

 :قتصاد الرقميالنشأة ا. 3
في الواليات المتحدة األمريكية، عندما قّدم   1921قتصاد الرقمي إلى عام  ترجع جذور اال

قتصادي مارشال  قتصاد المعلومات، كما نشر اال اقتصادي فرانك نايت أول دراسة له عن  العالم اال
، كما حاول العالم ماكلوب تحليل 1954المعلومات عام  و   قتصادية للتنظيمادراسته بعنوان نظرية  

  البحث و  قتصاد نظام براءات اإلختراع، التي وصفها بأنها جزء واحد فقط من اإلستثمار في التعليما
التقني،و  الثانية صناعةو   التطوير  دراسته  الو و   جاءت  في  المعرفة  المتحدة في عام توزيع  اليات 

اال1958 العالم  نبوءة  لتتحقق  في  ،  النقود  محل  المعلومات ستحل  بأن  برايس  ديريك  قتصادي 
قتصاد الرقمي الذي تغير شكله ونسيجه بتأثير التقنية مع الزمن. )نريمان إسماعيل متولي،  اال

1995 :46 -50 .) 

المعلومات عام   العالم ستيكلر  أدخل  متمي  1977كما  التحليلية متغيرًا  الصياغات  في  زًا 
قتصادي كيبرج علم المعلومات التنموي، الذي عرفه إقترح العالم اال  1989في عام  و  ،قتصاديةاال
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قد إرتكز هذا العلم على  و   قتصادية"،بأنه "العلم الذي يبحث في تأثير المعلومات على التنمية اإل
اإلنتاج المادية    عندما تمتزج بعناصر   Added Valueنظرية تفترض أن المعلومات قيمة مضافة  

من ثم يقود ذلك إلى تطور  و   زيادة اإلنتاج،و   ضيف إليها قيمة عالية من الكفاءةيوالبشرية، مما  
قتصاد الكلي، لذا إتخذت الدول المتقدمة قرار التنمية المعلوماتية خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق التنمية  اال
)إخالص باقر    تطور المذهل لتقنية المعلومات واإلتصاالت. هذا يتضح من خالل الو   قتصادية،اال

 .(21:  2007هـاشم النجـار، 

هتمام متزايد  إقتصاد الرقمي" ب( حظي مصطلح "اال1996كتاب تابسكوت )صدور  ومنذ  
كتسب مزيًدا من  إقد  و   نتشار اإلنترنت،إنتشر المصطلح ألول مرة خالل مطلع األلفية مع  إحيث  

تجدر اإلشارة أيضا إلى أن منظمة  و   ،2007نشر الهواتف الذكية منذ عام  و   الشعبية بعد إدخال
هي تنشر  و   أسئلة السياسات المصاحبة لها،و   قتصادي والتنمية قد تبنت هذه القضيةالتعاون اال

قتصاد  قتصاد الرقمي" باإلضافة إلى "آفاق االمجموعة متنوعة من التقارير، من بينها "أوراق اال
( مجموعة شاملة من المؤشرات  2014التنمية )و   قتصاديأصدرت منظمة التعاون االالرقمي"، كما  

قتصاد الرقمي"، هذه المؤشرات هي في الغالب حول للمقارنات بين البلدان في تقريرها "قياس اال
(.  ICTتصاالت )ستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واإل اإلو   عتماد المجتمعياإلو   البنية التحتية،

(Mueller, 2017: 368) 

اإل واإل تجدر  المعلومات  تقنية  تطورات  أن  إلي  االشارة  نمو  في  قتصاد  تصاالت ساهمت 
، كما أن ترميز  Data base knowledgeالرقمي المبني على المعلومات ضمن قواعد المعرفة 

  أوراق عمل و   المعرفة وتخزينها رقميًا جاء إنطالقًا من توافرها كمعلومات على شكل كتب ومجالت
لكترونية، مما رسومات، فضاًل عن سهولة نقلها عبر الشبكات اإل و   أفالمو   فهارس وصورو   مراجعو 

- 21:  2007قتصادية. )إخـالص بـاقـر هـاشم النجـار،  يجعلها أداة مهمة من أدوات التنمية اال 
22 ) 

 :قتصاديقتصاد الرقمي والنمو االال. العالقة بين ا4
الداخلي،   النمو  نظرية  األنشطة  تشرح  من  ينبع  أنه  على  الطويل  المدى  على  النمو 

قتصادي طويل المدى  إقتصادية التي تخلق معرفة تكنولوجية جديدة، النمو الداخلي هو نمو  اال
الحوافز  و   قتصادي، ال سيما تلك القوى التي تحكم الفرصبمعدل تحدده قوى داخلية في النظام اال

ومعدل نمو الناتج قتصادي  االلطويل يعتمد معدل النمو  لخلق المعرفة التكنولوجية، فعلى المدى ا
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( العامل  إنتاجية  إجمالي  نمو  معدل  على  التقدم TFPللفرد  بمعدل  بدوره  تحديده  يتم  والذي   ،)
 .(Ayres, 1997: 20-23 التكنولوجي. )

تفترض أن حيث  شارة إلي نظرية النمو الكالسيكية الجديدة ومنها نموذج سولو  اإل  تجدر
قتصادية ومستقلة  معدل التقدم التكنولوجي يتم تحديده من خالل عملية علمية منفصلة عن القوى اال

قتصاديين يمكن أن يأخذوا معدل النمو  بالتالي تشير النظرية الكالسيكية الجديدة إلى أن االو   عنها،
قتصادي، إال أن نظرية النمو الداخلي  لمدى الطويل كما هو معطى خارجيا من خارج النظام االعلى ا

قتراح قنوات يمكن من خاللها أن يتأثر معدل  إتتحدى هذه النظرة الكالسيكية الجديدة من خالل  
وجي  قتصادي على المدى الطويل، إذ أن التقدم التكنولبالتالي معدل النمو االو   التقدم التكنولوجي

اإل من خالل  منتجاتيحدث  في شكل  نتيجة  و   عملياتو   بتكارات  هو  منها  وكثير  جديدة،  أسواق 
ألن الشركات تتعلم من التجربة كيفية اإلنتاج بشكل    اقتصادية، فعلى سبيل المثال نظر لألنشطة اال

ن خالل  بتكار العمليات مإقتصادي األعلى يمكن أن ترفع وتيرة  تيرة النشاط االو   أكثر كفاءة، فإن
 منح الشركات المزيد من الخبرة في اإلنتاج. 

اإلر نظ  أيضا  من  العديد  ألن  بها  ا  تقوم  التي  والتطوير  البحث  نفقات  تنتج عن  بتكارات 
 الضرائب و   المنافسة والتعليمو   قتصادية المتعلقة بالتجارةالشركات الساعية للربح، فإن السياسات اال

فوائد  و   بتكار من خالل التأثير على التكاليف الخاصةمعدل اإلالملكية الفكرية يمكن أن تؤثر على  و 
  Y=AKغلب نظريات النمو الداخلي باستخدام المعادلة التالية  أويعبر عن  ،  التطويرو   القيام بالبحث

التكنولوجيا،    Aن  أحيث   في  يؤثر  اي عامل  ر   Kتعبر عن  من  كل  البشري أتتضمن  المال  س 
  كيد علي أهمية المدخرات أالنمو الذاتي او النابع من الداخل التالناتج. وتعيد نظريات  Yوالمادي، 

ر إو  النامي، أستثمارات  العالم  دول  في  سريع  نمو  لتحقيق  البشري  المال  يعتبرنموذج  و   س 
لوكاس،  Romer((1986رروم  رومر)1988Lucas)  ونموذج  ونموذج   ،Romer(1990)،  

 من نماذج النمو الداخلي.

 :الرقميقتصاد . قياس اال5
قتصاد الرقمي عملية أساسية، لكنها عملية تتسم بالعديد من التحديات، فصنع  ٌيعد قياس اال 

هذا غير  و   تخصيص الموارد تتطلب بيانات عالية الجودة،و   السياسة الضريبيةو   السياسات الجيدة
اال  في  الحالي  الوقت  في  عملية صن موجود  تدعم  أن  توقع  يمكن  ال  وبالتالي  الرقمي،  ع  قتصاد 

مختلفة، هذا  و   قتصاد الرقمي" متنوعةقتصاد الرقمي قدر اإلمكان، كما أن تعاريف "االالسياسات اال
التعريفات ذات الحدود غير  و   لكنه يجعل المقارنات صعبة،و   ال يجعل القياس في حد ذاته صعًبا
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مشاكل جودة البيانات، ال و قتصاد تجعل القياس صعبا،  بقية االو   قتصاد الرقمي الواضحة بين اال 
بتكار المستمر،  يتفاقم هذا بسبب اإل و سيما في البلدان النامية، فالبيانات غائبة أو ذات نوعية رديئة،  

التكنولوجي. التغيير  منحنى  وراء  دائما  يكون  البيانات  جمع  أن  يعني   Bukht, and) مما 
Heeks, 2017: 15) . 

قتصادية الممّكنة رقمًيا بسهولة  د الرقمي، أي ال تظهر العديد من األنشطة االقتصاختفاء االإ
على أنها ناتج، قد تكون خدمات وسيطة بين األعمال التجارية أو بين المستهلكين، قد يكون من  

ألنها غالبا ما تكون  و   الصعب تسعير المدخالت مما يجعل من الصعب حساب القيمة المضافة،
المستهلكين الرقميين  و   تبعها على األقل فيما يتعلق بالتجارة الرقمية عبر الحدودفتراضية، يصعب تإ

 (Bukht, and Heeks, 2017: 15)  كمنتجين.

قتصاد الرقمي في الدول  خيرة توجد محاوالت لقياس االونة األشارة إلي أنه في األ تجدر اإل
محاوالت  و   العربية   االمنها  الوحدة  لال  لقياس  العربيةقتصادية  مجلس  العربي  قتصاد  “المؤشر 
 أقيم” الذي  2020قتصاد الرقمي “سيملس  ذلك خالل مؤتمر ومعرض تكنولوجيات االو   الرقمي”

 .برعاية جامعة الدول العربية  2020نوفمبر   17و  16في مركز التجارة العالمي في دبي يومي 

 يث يقيس ألول مرة قدرات الدولستراتيجية حوتعد هذه المبادرة أحد أهم مبادرات الرؤية اإل
تجربتهاو  لمستويات جيدةو   مدى نضج  الوصول  في  االو   آليات عملها  مجال  في  قتصاد  منافسة 

القرارات في و   يهدف المؤشر إلى تقديم رؤى وتوصيات رئيسية لصانعي السياساتو   الرقمي، كما
اال النمو  العربية في سبيل تحقيق مستهدفات  المدى،الرقمي طو و   قتصاديالمنطقة  تحسين  و   يل 

اإلنتاجية، العمل و   مستويات  مصادرإو   األعمال،و   نمو سوق  على  المؤشر  دولية  و   عتمد  تقارير 
  ، مؤشرات التنمية المستدامةو   قتصادي العالمي،األمم المتحدة والمنتدى االو   صادرة عن البنك الدولي

ستراتيجية إعلى خمسة أبعاد    حسابهقتصاد الرقمي العربي يستند في  شارة إلي أن مؤشر االتجدر اإلو 
 .(1كما في شكل )
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 (1شكل )

 الرقمي لالقتصادبعاد الخمسة للمؤشر العربي األ

 (29: 2020المصدر، )جامعة الدول العربية، 

قتصاد الرقمي بعاد الخمس التي يعتمد عليها المؤشر العربي لال( أن األ1يتضح من شكل )
سس  الرقمي، الحكومة الرقمية، األعمال الرقمية، المواطن الرقمي، األبتكار  في حسابها هي، اإل

 . الرقمية

ستراتيجي إلي الوصول بمستوى البنية التحتية  بالنسبة لألسس الرقمية يهدف هذا البعد اإل 
تصاالت في الدول العربية لدرجة التأهل التي تمكنها من مواكبة التغيرات  اإل و   لتكنولوجيا المعلومات

يهدف هذا البعد إلى تمكين كافة الدول    بتكار الرقمياإل،  وجية المتسارعة على مستوى العالمالتكنول
الدولي  المستوى  على  المتسارع  التكنولوجي  المستقبل  مواكبة  من  التعليم  و   العربية  نظم  توفر 

 .تجاهات التكنولوجيا الحديثةإبتكار المتواكب مع والمهارات التي تساعد على اإل

الرقمي   اإلو المواطن  البعد  هذا  لتعظيم  يهدف  األإستراتيجي  من  ستفادة  م استخدإفراد 
 ن. المهارات المؤهلة لذلك ورفع جودة الحياة للمواطنيو   توفر مستوى التعليمو   التكنولوجيا الرقمية

وجيا ستخدام األمثل لتكنولستراتيجي إلى تمكين الشركات من اإليهدف هذا البعد اإلو الرقمية    األعمال
توفر بيئة األعمال الرقمية  و   قتصاد الرقميالمشاركة الفعالة في االو   تصاالت الحديثةاإل و   المعلومات

ستراتيجي لتوفير حكومة  يهدف هذا البعد اإلو الحكومات اإللكترونية    .المواتية للتغيرات التكنولوجية
تخفيض  و   لصالح خدمة مواطنيهاالمعلومات  و   تصاالترقمية تستهدف اإلستثمار في تكنولوجيا اإل 

 . تحقيق الشفافيةو  رفع جودة الحياة للمواطنو  تكاليف التعامل
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توفر    األاآلمع  أي  الثالثة  الصلة  ذات  األطراف  بين  النفع  لتحقيق  الفعالة   فراد، ليات 
  57قتصاد الرقمي يتضمن نحو  شارة إلي أن المؤشر العربي لالتجدر اإلو   الحكومات،و   الشركاتو 

 .(1م تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية كما في جدول )مؤشرًا ت

 ( 1جدول )
 الرقمي العربي  االقتصادمحاور بناء مؤشر       

 
 (31: 2020المصدر، )جامعة الدول العربية، 

 
( جدول  من  اال1يتضح  مؤشر  بناء  محاور  أن  العربي  (  الرقمي  البنية  قتصاد  تشمل، 

العاملة   للمنظمات  الحكوميةالمؤسسية  الحكومية،و   بالدولة  التكنولوجية و   غير  التحتية    البنية 
األعمالو  بيئات  الشبكية،و   التشريعية،  اإلو   المهارات،و   التعليمو   التغطية  على    المعرفةو   بتكار،القدرة 
المستدامة  أخيرا محور التنمية  و   المصرفية،و   الخدمات المالية و   خدمات الحكومة الرقمية،و   التكنولوجيا،و 

ا  التنمية  أعمال  أن تخضع  أهمية  يؤكد على  اإلنسانالالذي  مثلث  تراعي  لمعايير    البيئة و   قتصادية 
 متوازن.قتصاد معًا بشكل  االو 

تضح أن متوسط النتائج إفقد    2020قتصاد الرقمي  وفقا لنتائج تقرير المؤشر العربي لال
مقابل متوسط   35.69هو  وسط المتحقق دولة نجد أن المت 22التي حققتها الدول العربية النحو 

  40.38مشكاًل فجوة سالبة قيمتها    76.07سنغافورة هو  و   دول المقارنة المعيارية أي ماليزيا
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سرعة التحول نحو بناء  و   وهذا يعني ضرورة إحداث متغيرات جوهرية في تبني التكنولوجيا الرقمية 
)جامعة   حديثة.و   تصال متطورةإكات  مؤسساتية وشبو   قتصاد رقمي متطور يعتمد على بنية تحتيةا

 .(48:  2020الدول العربية، 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في صدارة الدول    كما توضح نتائج التقرير إستمرار تقدم
حتفظت بالمركز األول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج إالعربية حيث  

كما صنف التقرير الدول    (50:  2020)جامعة الدول العربية،  تتصدرالمشهد على الساحة الرقمية،  
ستثمارات  إضعت  و   هي دول و   سميت بالدول الرائدة،و   ثالث مجموعات: المجموعة األولى العربية في

الرقمي ستراتيجإ للتحول  التنمية  و   ية  خطط  لدعم  المتقدمة  واألنظمة  التكنولوجيات  توظيف  في 
البحرين، و   قتصادية،االو   جتماعية اإل السعودية،  العربية  المملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  هي 

متالك مرونة كبيرة في سرعة التحول  إو   عمان، قطر، تتميز تلك الدول بقدرتها على التكيف بسرعة
كافة الخدمات تطبيق ذلك في  و   سهولة تحقيق شمولية رقمية ومالية،و   لتطبيقات الحديثةنحو ا

 . الحكومية

  متالكها بنية تحتية إهي دول تتميز بو  سميت بالدول الواعدة رقمياً و  أما المجموعة الثانية
هي  و   الرقمي،اإلدماج  و   لكنها ما زالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحولو  معرفية جيدةو 

معرفية كافية لإلنطالق  و   العراق، سوريا، جيبوتي، فلسطين، تتميز تلك الدول بإمتالكها بنية تحتية
نتقال لمصاف الدول مكنها خالل فترة متوسطة تتراوح بين السنتين واألربعة من اإل يو   مامنحو األ

تحتاج  و   ،حول الرقميستكمال خططها للتإحاسمة نحول  و   الرقمية القائدة بحال تبنت خطط جريئة
ستخدام الهوية الرقمية من خالل منصات حكومية  إتعميق  و   ستكمال أعمال الربط الرقميتلك الدول إل

لم تستكمل تلك الدول الشمولية  و   الكفاءة المطلوبة،و   لدعم تقديم الخدمات لكافة المواطنين بالدقة
غير  و   دية تتم خارج المنظومة الرسميةقتصامازالت العديد من األنشطة االو   لمواطنين الرقمية لكافة ا

 مشمولة ماليا ورقميا. 

تضمنت دول ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية األساسية  ف  ةأما المجموعة الثالث
  معدالت الوصول إلى اإلنترنت على مستوى األفراد والمؤسسات و   من حيث جاهزية الشبكة الرقمية،

 السودان،و   اليمن،و   موريتانيا،و   الجزائر،و   تونس،و   المغرب،و   لبنان،و   األردن،و   مصر،و   هي الكويت،و 
ستكمال البنية التحتية  بمستويات مختلفة إلو   تحتاج تلك الدولالصومال،  و   ليبيا،و   القمر،  جزرو 

كذلك تحتاج بشكل واضح  و   ،معلوماتياألمن الو   الوصول لخدمات اإلنترنتو   تصاالتاألساسية لإل 
للتحإلخطط   إلاالو   ولستراتيجية  للتعجيل  الرقمي  فاتهاقتصاد  ما  قدراتها إو   ستدراك  بناء  ستكمال 



 2021اايوليوا–االثالثاالعدداا–(اا22المجلدا)ا–مجلةاالبحوثاالماليةاوالتجاريةا

207 
 

من بين تلك الدول مازال    امستقر، كما نجد بعضو   نطالق نحو الحداثة بشكل مدروساإل و   الرقمية
ستقرار الذي أعقب بعض الثورات العربية بمطلع العقد الثاني بالقرن الحالي أو يعاني من عدم اإل

 .التاريخمن قبل هذا 

 : توصيف النموذج. 6
النمو  و   الرقمي   االقتصادعتماد علي دالة كوب دوجالس في صياغة العالقة بين  يمكن اإل

  )محمود حسني ومحمودعبد الرازق،وباالعتماد علي الدراسات السابقة ومنها دراسة  قتصادي،اال

التعبير عن دالة اإلنتاج كوب    يمكن   (Rensman, M., No date: 23)، ودراسة(155:  2006
 :الصورة الرياضية التاليةبدوجالس 

𝒚𝒕 =A𝑲𝒕
𝜶𝑳𝜷                (1) 

 : حيث أن
𝒚𝒕 .الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى = 

Aثابت(. )وهو = تشير إلى المستوي التكنولوجي 
K  ستثمارى الخاص الحقيقىنفاق اإلاإل. 
Lالعمل قوةا . 
𝛂 ستثمار. = معامل مرونة الناتج بالنسبة لإل 
𝛃  .معامل مرونة الناتج بالنسبة لقوة العمل = 
t السنة = . 

 (2في معادلة ) اصورتها اللوغاريتمية كم على( للحصول 1خذ لوغاريتم طرفي معادلة )أويتم 

 log𝒚𝒕= 𝒃𝟎 +𝒃𝟏 log𝑲𝒕 +𝒃𝟐 log 𝑳𝒕 + 𝒃𝟑 log 𝒕𝒆𝒍𝒕𝝐𝒕(2)                

معدل نمو الناتج  و   ( كأساس إلختبار العالقة بين كل متغير تفسيري 2)  تستخدم معادلة
بما أن المتغيرات في قيمتها اللوغاريتمية، فإن المشتقات الجزئية أو و   المحلى اإلجمالى الحقيقى،

النمو اال التفسيريةالمعلمات تعبر عن مرونة معدل  للمتغيرات  بالنسبة  تعبر عن   𝒃𝟏،  قتصادى 
تعبر   𝒃𝟐ستثمارى الخاص الحقيقى،  مرونة الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقي بالنسبة لإلنفاق اإل

هي حد الخطأ العشوائى   𝝐𝒕عن مرونة نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى بالنسبة لقوة العمل،  
تباين ثابت، وتشير  و   رفتراض تحقيقها الخواص اإلحصائية التقليدية بوسط حسابي يساوي صفإمع  
𝒃𝟑  قتصاد المصري  قتصاد الرقمي في اال قد تم تقدير االو   قتصاد الرقميإلي مرونة الناتج بالنسبة لال
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قتصاد الرقمي وفقا بعدد المشتركين في التليفون المحمول، أحد مؤشرات قياس محاور قياس اال
 . رعن ذلك المؤش ضافة إلي توافر البياناتقتصاد الرقمي، باإلللمؤشر العربي لال

ستخدام بيانات إفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمتغيرات التي تستخدم في اإلختبارات تم  
اال الفترة  عن  خالل  المصري  وزارة   2019- 1980قتصاد  علي  المتاحة  البيانات  ألحدث  وفقا 

تم و   لمجلس الوزراء،تخاذ القرار التابع  إو   البنك الدولي ومركز دعم و   قتصاديةالتخطيط والتنمية اال
(، للحصول علي القيم الحقيقية  2010 =100)  CPIن  ستخدام الرقم القياسى ألسعار المستهلكيإ

 )الناتج المحلى اإلجمالى، اإلنفاق االستثمارى الخاص(.  لتلك المتغيرات

      :جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية  اختبار. 7
السالسل الزمنية لكل    الي فحص خواص  Unit Root Test  الوحدةيهدف اختبار جذر  

العمل  من متغير  (L)قوة  و   وهو  االقتصاديحقيقي،  ب  النمو  المحلمقاسًا  االجمالي الناتج  ي 
الحقيقي  (،y)الحقيقي الخاص  االستثماري    التليفون   خدمة  فى  المشتركين  عدد(،  inv)االنفاق 
للMob) المحمول بيانات  باستخدام  متغير حقيقي،  للتعرف  ،  (2019- 1980)  فترة( وهو  وذلك 

 Dickey andفوللر)   -اختبار ديكي  لدراسة الحالية سوف نستخدماال أن ا  ،على مدي سكونها
Fuller ،)( نتائج اختبار2)يوضح جدولADF .لجذر الوحدة  لمتغيرات الدراسة 

 ( 2جدول)
 للمتغيرات  لجذر الوحدة للمستويات والفروق األولى   ADFنتائج اختبار

ADF-test 

السلسلة 
 الزمنية

 الفرق االول المستوي

 بمقطع واتجاه عام  بمقطع بمقطع واتجاه عام  بمقطع

t-
Statistic 

  
Prob.* 

t-
Statistic 

  
Prob.* 

t-
Statistic 

  
Prob.* 

t-
Statistic 

  
Prob.* 

log(y) 2.32 1.00 0.13 1.00 -1.63 0.46 -3.24 0.09 

log(inv) 0.17 0.97 -1.67 0.75 -5.82 0.00 -5.85 0.00 

log(l) -0.60 0.86 -1.24 0.89 -4.81 0.00 -4.76 0.00 

log(mob.) -0.23 0.93 -1.85 0.66 -3.15 0.03 -3.14 0.11 

 EViews 10المصدر، برنامج 
 

عدم استقرار كافة السالسل التي تشير الي    فوللر  -نتائج اختبار ديكي(  2يوضح جدول)
ومعدل نمو    ي الحقيقي، معدل نمو قوة العمل،االجمالالزمنية لكل من معدل نمو الناتج المحلي  

عند المستوي    المحمول  التليفون   خدمة  فى  المشتركين  عدد،  االنفاق االستثماري الخاص الحقيقي
% فأقل، أي تم قبول فرض العدم القائل  15  واتجاه عام عند مستوي معنوية  بمقطعأو    مقطعب
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بوجود جذر الوحدة بمعني أن السالسل الزمنية غير مستقرة عند المستوي سواء بمقطع او مقطع  
ونصيب  معدل نمو قوة العمل،    من  بينما يالحظ استقرار كافة السالسل الزمنية لكل  واتجاه عام، 

ومعدل نمو عدد   االستثماري الخاص الحقيقي،ق ، ومعدل نمو االنفا من ثاني اكسيد الكربون  دالفر 
  مقطع وجود    خذ الفروق االولي لها سواء بافتراضأعند  المشتركين في خدمة التليفون المحمول  

% أي مستويات معنوية أقل من  11%،  3،  %1جاه عام، عند مستوي معنوية وات  مقطعأو وجود  
في السالسل الزمنية، وبالتالي   %، أي تم قبول الفرض البديل القائل بعدم وجود جذر وحدة15

فالسالسل الزمنية مستقرة عند اخذ الفرق االول لها سواء بمقطع أو مقطع واتجاه عام، وبالنسبة 
وجود مقطع    بافتراضلسلسلة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي فهي مستقرة عند أخذ الفرق االول  

 واتجاه عام. 

 : نتائج الدراسة . 8
باستخدام المتغيرات  لقد تم االعتماد في تقدير نموذج الدراسة علي طريقة المربعات الصغري  

 .(3في صورتها اللوغاريتمية والمبطئة وكانت النتائج كما في جدول ) 
 ( 3جدول )

 نتائج نموذج الدراسة
LOG(Y) = 14.4 + 0.14*LOG (INV (-2)) - 1.16*LOG (L (-3)) + 
0.10*LOG (MOB (-3)) + 0.05*TIME 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 14.44 1.31 11.05 0.00 

LOG (INV  (-2)) 0.14 0.03 4.04 0.00 

LOG (L (-3)) -1.15 0.56 -2.06 0.05 

LOG (MOB(-3)) 0.10 0.02 4.30 0.00 

TIME 0.05 0.01 4.42 0.00 

 EViews 10المصدر، برنامج 
 

( العالقة بين موجبة بين االنفاق االستثماري الخاص والناتج المحلي 3يتضح من جدول )
% يؤدي إلي نمو الناتج  1االجمالي الحقيقي، فنمو االنفاق االستثماري الخاص الحقيقي بنحو  

%، كما أن العالقة بين العرض  1% عند مستوي معنوية 0.14المحلي االجمالي الحقيقي بنحو  
وإن كان أثر القوة العاملة يظهر علي الناتج   ،مالي الحقيقي سالبةتج المحلي االجمن العمل والنا

ويمكن تبرير ذلك ألن العرض من العمل وهو مشتق    سنوات،  3المحلي االجمالي الحقيقي بعد نحو  
من النمو السكاني الذي ينمو بمعدالت تفوق معدالت النمو االقتصادي مما يؤثر سلبا علي النمو 

ضافة إلي ضعف االستثمار في البشر مما يؤثر علي انتاجية عنصر  االقتصادي في مصر، باال 
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كما أن العالقة موجبة بين االقتصاد   العمل فيصبح اثر نمو قوة العمل علي الناتج سالب في مصر،
الرقمي مقاسا بعدد مستخدمي التليفون المحمول، فنمو عدد مستخدمي التليفون المحمول بنحو  

% وذلك عن مستوي معنوية  0.10لي االجمالي الحقيقي بنحو  % يؤدي إلي نمو الناتج المح1
أي أن االقتصاد الرقمي يؤثر علي    ثالثة اعوامويتضح أن متغير االقتصاد الرقمي مبطئ ل  %،1

  سنوات، ويتضح من مؤشر الزمن أن الناتج المحلي ينمو عبر الزمن،   3النمو االقتصادي بعد  
 ( 4تماد علي جدول )وبالنسبة لجودة نموذج الدراسة يمكن االع

 ( 4جدول )
 اختبارات جودة نموذج الدراسة المقدر 

 أوالً: المعايير االحصائية لجودة النموذج  جودة النموذج 

 R-squared 0.98 ثانياً: معاير االقتصاد القياسي 

 للتوزيع الطبيعي للبواقي.   Jarque Beraنتائج اختبار  
Adjusted R-
squared 0.98 

Jarque Bera 1.65 Prob. 0.44 F-statistic 294 

( لالرتباط الذاتي للنموذج محل  LM-test)Breusch-  Godfreyنتائج اختبار 
 Prob(F-statistic) 0.00 الدراسة 

F-statistic 0.00 Prob. F(1,21) 0.96 Durbin-Watson stat 1.8 

Obs*R-squared 0.00 Prob. Chi-Square(1) 0.95     

     لعدم تباين ثبات األخطاء    ARCHنتائج اختبار  

F-statistic 0.88 Prob. F(1,24) 0.36     

Obs*R-squared 0.92 Prob. Chi-Square(1) 0.34     

 EViews 10المصدر، برنامج 
 

ومعنوية احصائيًا   294بنحو     Fالمحسوبة، اذ تقدر قيمة  F( معنوية  4يتضح من جدول )
معنوية   بنحو  1بمستوي  تقدر  التحديد  معامل  قيمة  أن  كما  التفسير،  جيد  النموذج  أي   %

𝑹−𝟐=0.98    التغيرات في الناتج % من  98وهذا يعني أن المتغيرات التفيسرية تفسر ما نسبته
 المحلي االجمالي الحقيقي باالقتصاد المصري.

استخدام معايير االقتصاد القياسي للتأكد من خلو النموذج من مشاكل القياس   كما يمكن
للتوزيع    Jarque Bera( أن القيمة االحتمالية الختبار  4يتضح من نتائج جدول )االقتصادي، اذ  
 بواقي تقدير أي أن    %5وهي أكبر من مستويات المعنوية    1.65  تقدر بنحو   الطبيعي للبواقي

-Breusch- Godfrey(LM  الختبار  القيمة االحتمالية، كما أن  زيع الطبيعياالنحدار تتبع التو 
test)    في بواقي معادلة    عدم وجود ارتباط ذاتي  % لذا يمكن القول5أكبر من مستوي معنوية

% أنه  5أكبر من مستوي معنوية    ARCH  ختبارال  القيمة االحتمالية، كما يتضح أن  االنحدار
وبالتالي النموذج يخلو من  ،  في بواقي معادلة االنحدار   Autocorrelationارتباط ذاتي   اليوجد
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، وفي ضوء  مقبول من حيث مشكلة عدم ثبات التباين  ي أن النموذج مشكلة عدم ثبات التباين، أ 
 - :نتائج الدراسة توصي الدراسة باالتي

مصر، ومن ثم ضرورة،    وجود عالقة موجبة بين االقتصاد الرقمي والنمو االقتصادي في .1
تحديث وتطوير كافة قطاعات االقتصاد القومي بتكنولوجيا المعلومات لما للتحول الرقمي 

تحفيز    إلىاالقتصاد الرقمي    إلىالنمو االقتصادي، إذ يؤدي التحول    لىمن أثار إيجابية ع
 النمو االقتصادي في االقتصاد المصري.   

العمل علي رفع كفاءة القطاع الرقمي  و   قتصاد الرقمي بالدول العربيةستثمار في االاإل .2
العربية الدول  بين  الرقمية  الفجوة  قياس  يمكن من  البعضو   بما  الدول  و   بعضها  بين 

 العالم المتقدم وفقا لمعايير موحدة.و  العربية
مية رأس المال البشري، من خالل اإلستثمار في البنية األساسية لتقنية  التأكيد على أه .3

  خبرات بشرية مدربة و   تطبيقاتو   برمجياتو   اإلتصاالت، من شبكات وأجهزةو   المعلومات
 الصناعة.و  ليس لمجرد التشغيل األمثلو   مؤهلة للتطورو 

  مية التكنولوجية محاولة محو األو   بتكلفة مناسبة،و   نترنت للجميع بجودة عاليةتاحة اإل إ .4
التقنيو  الوعي  نشر  يتطلب  ما  دمج و   هو  خالل  من  للجميع  اإلنترنت  خدمة  توفير 

التعليمية  بالمناهج  بالشبكة،و   المعلوماتية  اإلشتراك  رسوم  تطوير  و   تخفيض  محاولة 
إغناء الشبكة  و   الحماية القانونية و   تشجيعها من خالل الرعايةو   البرمجيات باللغة العربية

 معلومات العربية.الو   بالمواقع
التشريعية .5 للجوانب  المستمر  بالمعلومات و   التحديث  الصلة  ذات   اإلتصاالتو   القانونية 

 التقنيات. و 
جرائم و   مكافحة الجريمة المعلوماتيةو   التعاون في قضايا مثل األمن المعلوماتي العربي .6

 لكترونية. القوانين التي تنظم تعامالت التجارة اإل و  نترنت،اإل 
أن تقنية  و  التطوير التقني لغرض تضييق الفجوة الرقمية، ال سيماو  البحثالتركيز على  .7

 التطوير.و  اإلتصاالت هي أحد مخرجات البحثو  المعلومات
الحالية مستقبال، من خالل اإل  .8 الدراسة  بيانات حديثة، أو محاولة تطوير  عتماد علي 

قياس حديثة    ساليبأعتماد علي  بيانات لمؤشرات مختلفة عن القطاع الرقمي، أو اإل
عتماد علي نموذج قياسي متطور نسبيا، كما يمكن تطوير الدراسة الحالية مستقبال باإل

 كلما أمكن.
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 : . الخالصة 9

قتصادي  قتصاد الرقمي علي النمو االيتمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في إختبار أثر اال
( الفترة  عن  بيانات  بإستخدام  مصر  سيما  2019-2018في  ال  الكبير  (،  اإلهتمام  تزايد  مع 

، وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة تم تقسيم الدراسة 19قتصاد الرقمي بعد إنتشار وباء كوفيد باال
 أجزاء رئيسية كالتالي: 8إلي 

 قتصاد الرقمي وتعريفاته.مقدمة ألهمية اال الجزء األول،

قتصاد إذ حاولت الدراسات السابقة وضع تعريف لال  ، شرح الدراسات السابقة،الجزء الثاني
  قتصاد الرقمي عتماد علي القطاع التكنولوجي، كما حاولت الدراسات السابقة قياس االالرقمي باإل

االو  مؤشر  قياس  حاولت  التي  العربية  الدول  جامعة  دراسة  فكانت  منها  العربي،  الرقمي  قتصاد 
 قتصاد الرقمي العربي. اال مارات في مقدمة الدول العربية في مؤشراإل

  1921قتصاد الرقمي عام إذ تعود جذور اال قتصاد المعرفي،، وضح نشأة االالجزء الثالث
قتصاد افي الواليات المتحدة األمريكية، عندما قّدم العالم اإلقتصادي فرانك نايت أول دراسة له عن  

هتمام  إقتصاد الرقمي" بحظي مصطلح "اال  حيث(  1996حتي صدور كتاب تابسكوت )و   المعلومات،
كتسب مزيدا كماإار اإلنترنت،  نتشإنتشر المصطلح ألول مرة خالل مطلع األلفية مع  إقد  و   متزايد،

 . 2007من الشعبية بعد إدخال ونشر الهواتف الذكية منذ عام  

اال، وضح  الجزءالرابع  بين  الرقميالعالقة  االو   قتصاد  نموذج    قتصادي،النمو  من خالل 
شرح النمو على المدى الطويل على أنه ينبع من األنشطة االقتصادية التي  ي  ذيالنمو الداخلي ال

تصادي طويل المدى بمعدل تحدده قوى  قافة تكنولوجية جديدة، فالنمو الداخلي هو نمو  تخلق معر 
اال النظام  في  الفرصداخلية  تحكم  التي  القوى  تلك  سيما  ال  المعرفة  و   قتصادي،  لخلق  الحوافز 

معدل نمو الناتج للفرد على معدل  و   قتصادي،التكنولوجية، فعلى المدى الطويل يعتمد معدل النمو اال
 (، والذي يتم تحديده بدوره بمعدل التقدم التكنولوجي.TFPنمو إجمالي إنتاجية العامل )

قتصاد الرقمي قياس اال  أن  فعلي الرغم من  قتصاد الرقمي،شرح قياس اال  الجزء الخامس،
قتصاد الرقمي إال أن عملية قياس  محاوالت لقياس االعدة  باإلضافة إلي أن هناك    ،ساسيةأعملية  

قتصاد الرقمي، أي ال تظهر العديد من  ختفاء االإلرقمي ٌتعد عملية معقدة للغاية، بسبب قتصاد ااال
باإلاألنشطة اال ناتج،  أنها  الممّكنة رقمًيا بسهولة على  النظري  ضافة إلي شرح اإلقتصادية  طار 

 قتصاد الرقمي العربي. وعرض لنتائج مؤشر اال
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عتماد علي دالة كوب دوجالس الدراسة، إذ تم اإلوذج  لنم  ي، شرح توصيفالجزء السادس
 االقتصادي. قتصاد الرقمي والنمو في صياغة العالقة بين اال 

وقد اتضح استقرار كافة السالسل   ،، حاول اختبار استقرار السالس الزمنيةالجزء السابع
 الزمنية عند اخذ الفرق االول لها بافتراض وجود مقطع واتجاه عام. 

وقد أتضح وجود عالقة موجبة بين االقتصاد  وضح نتائج نموذج الدراسة، ،زء الثامنالج 
 . الرقمي والنمو االقتصادي في مصر

 ة. تضمن الخالصواألخير،  التاسعالجزء 



اماجداعبداالعظيماحسناقبيلاد./ام.اا.......االعالقةابينااالقتصاداالرقمياوالنموااالقتصاديافيامصر
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